BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

BLF-INFO 5, 11. juni 2018

Kære alle
OK18
Afstemningen om OK18 er færdig, og det blev et forholdsvist sikkert ja til resultatet på
vores område. På Bornholm stemte 77,8 % af medlemmerne og ud af dem stemte 68,7 %
ja. I torsdags var der ekstraordinær kongres i DLF, hvor der både var taler fra Per B.
Christensen, der skal stå bag arbejdstidskommissionen, Thomas Gyldal Petersen, der er
ny formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg samt selvfølgelig Anders Bondo
Christensen. Alle er de enige om, at man skal sikre et fælles billede af folkeskolen, så
man kan lave en ordentlig arbejdstidsaftale. Men de er desuden ret enige i, at vi ikke skal
sidde med hænderne i skødet indtil da – der skal ske forbedringer på arbejdsmiljøet nu
igennem bedre samarbejde både på kommuneniveau og ude på de enkelte skoler.
Lokalaftale på Bornholm
Som bekendt blev vi enige om en lokalaftale på Bornholm, og skolerne er lige nu i gang
med at planlægge næste skoleår med udgangspunkt i denne. Vi har endnu ikke haft et
orienteringsmøde for TR, AMR og ledere, hvor vi kunne forklare den grundigt, men det vil
finde sted på næste tirsdag, hvor der vil blive rig mulighed for at få svar på spørgsmål.
Folkemødet 2018
Forberedelserne til årets folkemøde har været i gang længe, og Danmarks Lærerforening
er igen i år stærkt repæsenteret. I år bliver samtlige debatter afholdt i Lærernes hus (G18)
i Havnegade 21. Her er der både den sædvanlige scene i gården, og som noget nyt er der
en lidt mindre scene på klippen ovenfor med indgang fra Møllestræde.
Der vil være på de to scener være mange forskellige interessante debatter, og jeg vil især
nævne to af disse, som Bornholms og Københavns Lærerforening står bag:
- Chancelighed, Gårdscenen – Fredag 16:30 - 17:30
- Færdig med 9. Klasse. Hvad så? Klippescenen – Lørdag 15:00 - 16:00
- Lærermøde 2018 – refleksioner over årets Folkemøde, Gårdscenen – Lørdag
16:30 - 18:30. Dette arrangement er målrettet medlemmer af DLF.
Der er desværre ikke mulighed for, at jeg i år kan lave et særligt udpluk af programmet,
men hvis man går ind på Programmet og skriver: ”Danmarks Lærerforening” i søgefeltet,
kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvilke debatter, DLF er med i. Man kan
ligeledes se en oversigt over DLF’s debatter på vores hjemmeside.
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